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ŚWIETLICA RADZI, W CO GRAĆ, JEŚLI NAS ZŁAPIE NUDA:    Kapsle 
Bierzemy kapsle z lemoniady (lub zakrętki od napoju), kredą rysujemy na ziemi trasę wyścigu i na zmianę każdy 
 z uczestników pstryka swój kapsel tak, aby pokonując całą trasę (i nie wypadając z niej) dotarł do mety  
(jeśli wypadnie to wraca na poprzednie miejsce albo na sam początek, w zależności od ustaleń). 
Kapsle można też dodatkowo okleić czy pomalować (np. dołączyć do nich flagi różnych państw), a także podkleić 
plasteliną, aby je obciążyć. 

Strefa Śmiechu 
Pojechałem na weekend pozwiedzać Kraków. Do tej pory nie ulegałem stereotypom i nie wierzyłem w 

opowieści o "Centusiach", ale na własne oczy widziałem tubylca, który targował sie z automatem 
parkingowym.... 

 
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.  
 

Lekcja historii, temat to czasy saskie. Pani podchodzi do jednego z uczniów. 
- Dokończ przysłowie. Za czasów króla Sasa... 

Uczeń nie zna odpowiedzi, więc szybko wysłuchuje podpowiedzi kolegów. 
- Um... Za czasów króla Sasa... będziesz ssał obcasa! 

 
ZAGADKA  

Jeśli umiesz mnie zatrzymać, jesteś dobrym przyjacielem.  
Znikam, kiedy zna mnie osób wiele. 

Czym jestem? 

 
Czekamy na Wasze dobre pomysły!!!    

Zgłaszajcie je do nas  
  

Autorzy: Julia Nosek, Daria Gąskiewicz, Wiktoria Włodarczyk kl. 6c  
Koordynator: Agnieszka Olczak     

Udanej MAJÓWKI!!!!!!!!!!!!!! 
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Gazetka Szkolna 

 
 

 

JUŻ NIEDŁUGO MAJÓWKA !!!!!!!! 
WOLNY CAŁY TYDZIEŃ!!!! 

OD 30.04 DO 4.05 
27 kwietnia obchodzimy Święto Szkoły 
z okazji 13 rocznicy nadania imienia Szarych Szeregów. 
 

1 maja to święto międzynarodowe.  
Dzień 1 maja, zwany również Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem 
Solidarności Ludzi Pracy na całym świecie. 
 

3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem 
Konstytucji. To polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie 
w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Co ciekawe, uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, 
czyli w dwa dni po jej uchwaleniu.  
 
 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Płochocinie 
 



Strefa Dobrego Smaku 
 

Tu wasz szef kuchni! 
Składniki: 
2 jajka 
Szczypta soli 
Szczypta pieprzu  
Masło 

Dodatkowe składniki: 
szynka ( drobno pokrojona) 
ser ( starty) 
warzywa (drobno pokrojone) 

Przepis: 
Jajka ubijamy ubijaczką lub widelcem dodajemy sól i pieprz (ewentualnie dodajemy 
dodatkowe składniki). Na patelnie dajemy masło i je rozpuszczamy. Wlewamy ciasto  
( z dodatkami) i smażymy. Aż do zarumienienia. Polecamy na śniadanie! 

 
SMACZNEGO ! 

                                             

LEMONIADA 
Składniki: 
Jedna cytryna 
2 lub 3 listki mięty 
Ewentualnie cukier do smaku  
Woda mineralna 

Przepis: 
Cytryny kroimy w plastry lub wyciskamy sok, wlewamy do szklanki i dodajemy miętę. Zalewamy wodą, 

wrzucamy  kolorową słomeczkę i pijemy. SMACZNEGO!!!!! 
 

 



Strefa Idola 

 
Bars &Melody: 
Ciekawostka: 
Nazywają się Bars and Melody. Leondre Devries i Charlie Lenehan pochodzą z Wielkiej Brytanii. 
Bars (Leondre) ma 15 lat i jest raperem. Melody, Charlie, to 17-latek, który kocha śpiewać. 
Poznali się i zaczęli współpracę dzięki Facebookowi. Wspólnie wystąpili w 8. edycji brytyjskiego 
X Factora. Swoją piosenką traktującą o przemocy wśród młodych ludzi (Hopeful) porwali 
publiczność i jurorów. Sam Simon Cowell przycisnął dla nich złoty przycisk, który automatycznie 
dał im udział w półfinale programu. Ostatecznie Bars and Melody zajęli 3. miejsce. Kariera 
nastolatków ruszyła błyskawicznie. Podpisali kontrakt z wytwórnię Cowella, Syco Music  
(tej samej, która opiekuje się One Direction oraz Little Mix). Odwiedzili Polskę i koncertowali  
w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu oraz w Warszawie. Bars and Melody byli gośćmi Dzień Dobry 
TVN. Mówili, że są zdziwieni wielką popularnością, jaką cieszą się w Polsce. Stwierdzili nawet,  
że w naszym kraju mają chyba najwięcej fanów z całego świata! 
 

AKCJA „DAJ WŁOS!” 
Nasza szkoła jesienią 2017 r. włączyła się w promowanie akcji „Daj włos!” Fundacji „Rak’n’Roll – 
Wygraj Życie!”.  
W akcji może wziąć udział każdy: mały / duży / on / ona – każdy, kto ma min. 25 cm włosów 
do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Obecnie w Polsce peruki 
z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest 
wyjątkowo wysoka. Z ofiarowanych włosów wykonywane są peruki, które są przekazywane 
za darmo kobietom walczącym z chorobą nowotworową. Dzięki temu mogą one wyglądać 
znacznie lepiej i mają więcej siły w drodze do zdrowia. 
Jesteśmy bardzo dumni, że już dwie osoby z naszej szkoły włączyły się do tej akcji.  
Mamy świadomość, że jest to szczególny gest, którego skutkiem będzie pomoc bliźniemu.  
Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogą i chcą oddać swoje włosy w tak szczytnym celu.  
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji „Daj włos!” prosimy o kontakt z p. Moniką 
Psujek i p. Robertem Chechłaczem (zachęcamy do komunikacji przez dziennik elektroniczny) 
w celu przedstawienia szczegółów akcji.  
CIEKAWOSTKI O WŁOSACH 

1. Włosy rosną szybciej w okresie letnim. 
2. Przeciętny człowiek ma na głowie od 100 000 do 150 000 włosów. 
3. Przeciętny pojedynczy włos ma 0,02 – 0,04 mm grubości. 
4. Przeciętnie człowiek traci w ciągu dnia od 40 do 150 włosów. 
5. Przeciętnie włosy rosną nam 0,3 – 0,5 mm na dobę. 
6. Włosy ludzkie są silniejsze od druta miedzianego o tej samej średnicy. 
7. Naukowcy są w stanie stwierdzić co jadłaś/eś i piłaś/eś oraz w jakim środowisku żyjesz 

badając kawałek włosa. 
8. Włos jest jedną z najszybciej rozwijających się tkanek w organizmie człowieka, szybciej 

rośnie jedynie szpik kostny. 
 
        


